
(สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยการเก็บรักษาของกลางที่มิใชยาเสพติดใหโทษ   
พ.ศ. 2521 

 

 เนื่องดวยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการเก็บรักษาของกลาง พ.ศ. 2516 ลงวันที่ 

11 มิถุนายน 2516 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2518 ที่ได

ส่ังในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สส 0701/748 ลงวันที่ 24 กันยายน 2518 

ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดใชมาเปนเวลานาน สภาพการณบางอยางเปลี่ยนแปลงไป กระทรวง

สาธารณสุขไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการใหม และเปลี่ยนชื่อสวนราชการระดับกรมบาง

กรม ทําใหชื่อ กรม กองในระเบียบไมตรงกับขอเท็จจริง นอกจากนั้นระเบียบดังกลาวไดแกไขเพิ่ม

เตมโดยคําสั่งกระทรวงเพื่อแกไขปญหาทางปฏิบัติในระยะสั้น สมควรจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไข

ใหเหมาะสม จึงไดปรับปรุงระเบียบวาดวยการเก็บรักษาการใชประโยชน การจําหนาย และการ

ทําลายของกลางที่มิใชยาเสพติดใหโทษ ดังกลาวขางตนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข

จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

หมวด 1 
ความทัว่ไป 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการเก็บรักษาของกลางที่

มิใชยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2521” 

 ขอ 2. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการเก็บรักษาของกลาง พ.ศ. 2516 

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2516 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ตุลาคม 

2518 ที่ไดส่ังในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สส 0701/748 ลงวันที่ 24 

กันยายน 2518  

 ขอ 3. ในระเบียบนี้  

 “ของกลาง” หมายความวา บรรดาส่ิงของใด ๆ รวมทั้งอาหาร เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุ

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พืชกระทอม ยา เครื่องเวชภัณฑ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑตาง ๆ 

ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และวัตถุอ่ืน ๆ ซึ่งไดยึดหรือริบไว และตกเปนของ

กระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ไมรวมถึงยาเสพติดใหโทษและกัญชา 

 “คณะกรรมการสวนกลาง” หมายความวา คณะกรรมการที่กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ระเบียบนี้ 
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 “คณะกรรมการจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการที่ผูวาราชการจังหวัดตั้งขึ้นเพื่อ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในจังหวัดนั้น ๆ ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

หมวด 2 
คณะกรรมการ 

 ขอ 4. คณะกรรมการสวนกลาง ใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง

เทียบเทาอธิบดีแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาของกลางของสวนราชการนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมี

รองอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทารองอธิบดี เปนประธาน หัวหนากองใน

สังกัดหรือผูแทนเปนกรรมการ และใหหัวหนากองที่มีหนาที่รับผิดชอบกับของกลางโดยตรงเปน

กรรมการและเลขานุการ 

 ขอ 5. คณะกรรมการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาของกลางตาม

ความเหมาะสม โดยมีนายแพทยสาธารณสุข เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการ

และบริหารสาธารณสุขจังหวัด และหัวหนาหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของเปนกรรมการ และให

หัวหนาหนวยงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบกับของกลางโดยตรง เปนกรรมการ

และเลขานุการ 

หมวด 3 
การรับของกลาง 

ขอ 6. บรรดาของกลางที่ไดรับมา และจะนําเขาเก็บรักษา ใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่

เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด วางระเบียบภายในกําหนดเรื่องการ

ตรวจรับของกลาง โดยจะตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานก็ได 

หมวด 4 
การเก็บรักษา 

ขอ 7. บรรดาของกลางทุกชนิดใหดําเนินการเก็บรักษาดังตอไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหเก็บรักษาไวที่กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(2) ในจังหวัดอื่น ใหเก็บรักษา ณ สถานีตํารวจภูธรประจําจังหวัดนั้น หรือ ณ 

สถานที่อ่ืนที่คณะกรรมการจังหวัดจะเห็นสมควร 

ในการเก็บรักษาของกลางดังกลาว ถามีระเบียบของทางราชการวางไวเฉพาะสําหรับของ

กลางนั้น ๆ อยูแลวก็ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการนั้น  
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อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด

แลวแตกรณี จะวางระเบียบเพิ่มเติมเปนการภายในเพื่อใหการเก็บรักษาของกลางปลอดภัยยิ่งขึ้นก็

ได 

       หมวด 5 
การใชประโยชน 

ขอ 8. ของกลางที่สามารถนํามาใชเพื่อประโยชนในราชการได ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมสวนกลางพิจารณาเสนออธิบดี หรือผูดํารง

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดี ขออนุมัติใหเพื่อประโยชนใน

ราชการตามที่เห็นสมควร 

(2) ในจังหวัดอ่ืน ใหคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดขอ

อนุมัติเพื่อประโยชนในราชการตามที่เห็นสมควร 

ของกลางที่ไดรับอนุมัติใหใชเพื่อประโยชนในราชการแลว ใหข้ึนทะเบียนไวตามระเบียบ

ของทางราชการ 

หมวด 6 
การจาํหนาย 

 ขอ 9. ของกลางที่ไมสามารถนํามาใชเพื่อประโยชนในราชการได ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

เปนครั้งคราว 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการสวนกลางพิจารณา เสนออธิบดีหรือผู

ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดี เพื่อขออนุมัติจําหนาย

ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

(2) ในจังหวัดอื่น ใหคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัด 

เพื่อขออนุมัติจําหนายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เงินรายไดจากการนี้ใหนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

หมวด 7 
การทาํลาย 

ขอ 10. ของกลางที่ตกเปนของกระทรวงสาธารณสุขแลว ที่ไมสามารถนํามาใชประโยชน

ในราชการไดใหดําเนินการดังตอไปนี้เปนครั้งคราว 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหคณะกรรมการสวนกลางพิจารณาเสนออธิบดี หรือผู

ดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดี ขออนุมัติทําลาย 
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(2) ในจังหวัดอื่น ใหคณะกรรมการจังหวัดพิจารณาเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อ

ขออนุมัติทําลาย 

เมื่อไดรับอนุมัติใหทําลายแลว จึงใหดําเนินการทําลายตามวิธีที่คณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรของสภาพของกลางนั้น ๆ  

ขอ 11. เมื่อคณะกรรมการสวนกลาง หรือคณะกรรมการจังหวัดไดดําเนินการไปประการ

ใดแลวใหรายงานใหอธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาอธิบดีหรือผูวา

ราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบทันที 

ขอ 12. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบฉบับนี้

หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบฉบับนี้ใหใชระเบียบนีแทน และระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหก

สิบวันนับจากวันลงนามในระเบียบเปนตนไป                                    

 

 

ใหไว ณ วนัที ่14 กันยายน 2521 

                        (ลงชื่อ) เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิช 

                                                                 (ศาสตรจารยนายแพทย ยงยุทธ สัจจวาณิช) 

                                                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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